Nyhedsbrev
April 2019
Gudstjenester i april
7. april

Mariæ bebudelse

kl. 11.30 - Hanne Wieland

14. april

palmesøndag

kl. 10.00

18. april

skærtorsdag

kl. 19.00

19. april

langfredag

kl. 15.00

21. april

påskedag

kl. 10.00

22. april

2. påskedag

kl. 11.30 - Hanne Wieland

28. april

1. s. e. påske

kl. 10.00

Lørdagskoncert med Pergolesis ”Stabat Mater”
Lørdag den 6. april kl. 11.30
Oprindelig er værket skrevet for et mindre strygerorkester, men ved
denne lejlighed akkompagneres Alexandra Emilie Byriel, sopran,
og Luca Zofie Foli, alt, - begge to sangere fra Sct. Nicolai Cantori –
af Sct. Nicolai Kirkes organist Tore Bjørn Larsen på cembalo.
Der er som altid fri adgang til lørdagskoncerten.

Musica Ficta under ledelse af Bo Holten
Søndag den 7. april kl. 15.30
”LAGRIME DE SAN PIETRO”
Orlando di Lassus’ tonesætninger
af ”Petri tårer” om Peters anger
over tre gange at have forrådt
Jesus viser komponisten fra den
mest mystiske, ydmyge, men
samtidig farverige og originale
side.
Dørene åbnes 1 time før
koncerten.
Entre: 150 kr.

Onsdag eftermiddag
Onsdag den 10. april kl. 14.30
Nanna Drejer fortæller om Sigrid Undset, norsk forfatter med danske
rødder. Sigrid Undset er mest kendt for sin romantrilogi Kristin
Lavransdatter, som indbragte hende nobelprisen i 1928. Under 2.
verdenskrig måtte Sigrid Undset flygte til New York. Hun vendte
hjem til Norge i 1945 og døde få år efter.
Gratis entré

Påskens gudstjenester
Ved påskeugens gudstjenester forsøger vi at lægge os så tæt op ad den
dramatiske uges begivenheder som muligt.
Således fejrer vi skærtorsdagsgudstjenesten om aftenen med efterfølgende
spisning, hvor menuen traditionen tro er lam.
Langfredag holdes gudstjenesten om eftermiddagen kl. 15.00
I år er det lidelseshistorien læst fra Lukasevangeliet sammenholdt med nyere
salmer der vil lyde.
Påskemorgen er kirken festpyntet og kirkens kor er fuldtalligt og bidrager
ved årets største og festligste dag.

Skærtorsdagsmiddag
Efter gudstjenesten skærtorsdag er der spisning i sognehuset. Det koster 100 kr. alt inkl.
Tilmelding til kirkekontoret senest torsdag den 11. april.

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 24. april kl. 17.00
Mødet er offentligt og foregår i sognehuset, dagsordenen kan ses på kirkens hjemmeside ugen før.

Sognepræst: Mette Jørgensen, mjoe@km.dk, 62 21 12 96
Hjemmeside: www.sct-nicolai-kirke.dk

